Eidsiva Nett AS
Postboks 4100
2307 HAMAR
NO 981963849 MVA

Avtale om tillatelse til å utføre fra- eller tilkobling av Eidsiva Nett AS
sine stikkledninger til installasjoner under gitte forutsetninger
Ansvarsforhold i henhold til FSE § 6
Ved arbeid på eller nær ved elektrisk anlegg tilhørende Eidsiva Nett kan driftsleder/
driftsansvarlig gjennom avtale overføre myndighet til prekvalifisert installatør for å utpeke
leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet.
Ansvaret i virksomheten for utpekingen av leder for sikkerhet/ansvarlig for arbeidet og
utførelsen av arbeidet tilligger da den prekvalifiserte installatøren/faglige ansvarlig.
Virksomheten må være registrert hos DSB i henhold til registreringsforskriften.
Ethvert inngrep i Eidsiva Netts lavspenningsanlegg utført under ansvar av prekvalifisert
installatør/faglig ansvarlig, skal utføres i henhold til Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift
av elektrisk anlegg (FSE). Det er kun virksomhetens egne ansatte som kan utføre arbeidet og
kravene i Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FEK) må være tilfredsstilt. Arbeidet
utføres etter beskrevet rutine.
Rutinen er som følger:
1. Melding via MOI.
2. Prekvalifisert installatør/faglig ansvarlig eller den montøren som er utpekt som
ansvarlig skal sende SMS til vår Nettsentral før og etter at en sikringslist i vårt
kabelskap betjenes. SMS med kodeord Pi sendes til 2229
Eksempel på SMS:

Alltid mellomrom mellom kodeord Pi og resten av teksten.
3. Når arbeidet er ferdig så sendes kodeord U. til 2229. for utmelding fra lista.
a. NB! Dersom dette glemmes så blir det sendt en påminnelse på SMS kl.16, og
deretter hver tredje time om at man fortsatt er innmeldt på et anlegg.
4. Anleggsbidrag: kr. 0.Sikkerhetskrav/Godkjenning:
Installatør/faglig ansvarlig bekrefter med dette at ansatte i virksomheten er kvalifisert i hht
FEK og har gjennomført tilstrekkelig opplæring i henhold til FSE, samt at de har og benytter
nødvendig sikkerhetsutstyr. Installatør/faglig ansvarlig bekrefter videre at ovennevnte skriv er
lest og forstått og forutsetningene er akseptert.
Ved eventuell endring av faglig ansvarlig må det søkes på nytt.
……………………………………
Virksomhet

……………………………….
Faglig ansvarlig

Signert avtale sendes på e-post til installatorweb@eidsivanett.no

…………………..
Dato

